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De eerste week van 2021 was raak

Onze beurzen stijgen verder en men speculeert ook verder

Europa was eerst twijfelend en nadien was het momentum er terug

De usa was spannend met dalingen en stijgingen en politieke kantjes

China was eerst slecht en nadien positief

Goud was eerst goed en nadien terug dalend
De usd was dalend en nadien stijgend met een lichte rentestijging op 10 jaar 1,066%

Dus weinig verandering buiten onze bitcoin 
Wij stellen u sommige beleggingen in bitcoin voor

Voor zij die erin geloven
Bitcoin is geen munt  en is iets denkbeeldig

Uitsluitend voor roekeloze beleggers
Blockchain is  beter maar misschien overpriced



Kantoor links kantoor rechts



Maandag 12 oktober

Om 20 uur scharpoord/cultuurcentrum-knokke

Beleggingshappening

Wat met de geldpolitiek en  de evolutie van de beurzen

Docent B.Busschaert

Gratis inkom

Een samenwerking met RBK  knokke-heist

We herstarten  april 2021
hopelijk



Technische en fundamentele analyse van onze economie ;financiële wereld en
aandelen beurzen

520/02/16



Goud en goudmijnen en china

Mijnen grondstoffen algemeen  bio farma





Beurzen stijgen steeds bij 
Geldschepping/lage rente















Bedrijfsobligaties in €.
Selectie van emissie van euro-obligaties in verschillende munten
Courtasy by Goldwasser exchange ;luxembourg stock exchange 18

20/02/16



https://www.oblis.be/nl/selection





Opgelet een koersdoel is een hypothetische cijfer dat wij naar voor
schuiven als streefdoel maar daarom niet altijd bereikt zal worden!!
Let op al uw aankopen en verkopen steeds te bespreken met je adviseur

23
20/02/16



Deze week uitsluitend bitcoin 
Vriendjes voor 
Beleggers die 

In niets geloven
En dus niets 

Vrezen
Speculatief tot 
Pyramide spel
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